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 العريب املغرب دول مع األوروبية العالقات وأبعاد واقع
The reality and dimensions of European relations with the Maghreb countries 

ياسينة مزاين راضية. د
 3اجلزائر  جامعة
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 املٌخظ :

 وهرا اًظاةلح مظذػمسادها مؼ وؾٌدج غالكاخ غىل األوزوةٌح اًدوي إةلاء غىل 7591 زوما ادفاكٌح نطر     

 االدفاكٌاخ هره هانر وكد املايض اًلسن طذٌنٌاخ منر املغازةٌح اًدوي مؼ ادفاكٌاخ إةساَ إىل ةها أدي ما

 املذىطؿٌح ةاًظٌاطح األمس ودػٌم املظاالخ طمٌؼ دشمٍ رشاهح وادفاكٌاخ دػاون ادفاكٌاخ ةني درتاوغ

 وطٌاطح ةسشٌىنح إغالن مؼ األوزومذىطؿٌح اًرشاهح سم املذىطـ غفذٍ ةني واًؼىاز واملظددج اًشامٌح

 اًرشاهح أو اًذػاون ددغٍ اًذٍ دفاكٌاخاال  هره هٍ من وةاًسغم أنه، إال.املذىطـ أطٍ من واالدؼاد اًظىاز

 املغسب دوي ًػػف طهح من وهرا األوزوةٍ اًظانث األوىل ةاًدزطح دخدَ واػد ادظاه يف ادفاكٌاخ أنها إال

 املىاد ملػظم واطذريادها األوزوةٌح ًٌدوي دطدزه واػد مىزد غىل الغذمادها زاطؼ اًػػف وهرا اًػسةٍ،

 املىازد وزغم اًػدًدج املؼاوالخ زغم اًذنمٌح دؼلٌم غىل كدزدها وغدَ ،اًؼتىب وػذى األدوًح و املطنػح

 اًنلاؽ زغم ةػػها دىػٌد دظذؿٌؼ ًم اًذٍ دوًه ةني املىطىد ًٌذشلم أخسي طهح من و .ةها دصخس اًذٍ

 دظمٌاخ دؼر اًػالكاخ هره غىل وأةلر ًطاًؼها األوزوةٌح اًدوي اطذغٌذه اًري األمس ةٌنها املشرتهح

 ألنها ةظاؾح ةوٍ هرا واػد، ادظاه ويف مذناطلح غري ألنها طٌؿسج، غالكاخ األمس ػلٌلح يف أنها إال مخذٌفح

 .دماما مخذٌفني ؾسفني ةني

 اًوٌماخ اًداًح:

 املظددج املذىطؿٌح اًرشاهح; اًشامٌح املذىطؿٌح اًرشاهح; زوما ادفاكٌح; األوزوةٍ االدؼاد; املغازةٌح اًدوي

 .املذىطـ أطٍ من االدؼاد; اًظىاز حطٌاط; ةسشٌىنح إغالن;

Abstract: 

    The Treaty of Rome (1957) stipulated that European countries should maintain 

close relations with their former colonies, which led to the conclusion of agreements 

with the Maghreb countries since the 1960s.These agreements ranged from 

cooperation agreements and partnership agreements covering all fields, The 

Mediterranean and the Euro-Mediterranean Partnership with the Barcelona 

Declaration, the Neighborhood Policy and the Union for the Mediterranean. 

mailto:radirose2001@yahoo.fr
mailto:radirose2001@yahoo.fr


 العربي املغرب دول مع األوروبية العالقات وأبعاد قعوا

 99-88  ص ص   083 -803ص ص  ،  1، اجمللد العاشر ، العدد  مزاني راضية ياسينة

 E-ISSN : 2571-9742 

 P- ISSN: 1112-945X 

 

 

 

 

 
 9112مارس            1   العدد        اجمللد  العاشراحلوار املتوسطي          

                                             ISSN : 1112-945X ISSN : 1112-945X  DM, ISSN : 1112-945X 

309 

 However, despite all these agreements that claim cooperation or partnership, they 

are one-way agreements that primarily serve the European side and this is on the 

one hand the weakness of the Arab Maghreb countries. This weakness is due to the 

dependence on one supplier exported to European countries and importing most of 

the manufactured materials, And its inability to achieve development despite the 

many attempts, and despite the resources that are abundant in them. On the other 

hand, the division between its countries, which could not unite some of them, despite 

the common points, which has been exploited by European countries in their favor 

and kept these relations under different names but They are in fact control 

relationships because they are inconsistent and in one direction this is simply 

because they are between completely different parties. 

Key Words : 

Maghreb countries; European Union; Rome Convention; Comprehensive 

Mediterranean Partnership; Renewed Mediterranean Partnership; Barcelona 

Declaration; Neighborhood Policy; Union for the Mediterranean 

ةؼوم االطذػماز اًظاةم ةلٌر دوي املغسب اًػسةٍ غىل غالكح وؾٌدج مؼ اًدوي األوزوةٌح 

اًذٍ دػسف طٌدا سسواخ هذه املناؾم اًذٍ دؼذٍ مىكػا طغسافٌا مهما ًظػٌها مذمٌصج ةؼسهح 

دظازًح ذاخ أهمٌح هتريج،األمس اًري طػٌها نلؿح اًذلاء ػػازاخ ودًاناخ وسلافاخ 

ب وزغم اطذلالًها،ال دصاي مؼـ أنظاز اًدوي اًوربي خاضح اًدوي مخذٌفح،وًهره األطتا

األوزوةٌح اًذٍ دتؼص غن هٍ اًفسص ًذفسع طٌؿسدها غٌٌها طىاء ةؿسًلح متارشج أَ ةؿسًلح 

غري متارشج وًذرُِشع هرا األمس، أةسمر مػها غدخ ادفاكٌاخ وطدخ أطاطها يف ادفاكٌح زوما اًذٍ 

املظذػمساخ اًظاةلح .ةامللاةٍ اًدوي املغازةٌح أو اًتػؼ منها  دنظ غىل دؿىًس غالكاخ غٌلح مؼ

هانر وال دصاي ةؼاطح ًهره االدفاكٌاخ اًذٍ دػمن ًها نىع من االطذمسازًح يف ظٍ هرا اًنظاَ 

اًدويل اًظدًد املػلد و اًري دظىده اًػدًد من املشاهٍ يف طمٌؼ اًلؿاغاخ خاضح االكذطادًح 

ابس ودىنع واملغسب دؼذاض ًؿسف كىي ًػمن ًها األمن ةظمٌؼ منها واألمنٌح فوٍ من اًظص 

أنىاغه. وكد غسفر هره االدفاكٌاخ أشواال مذػددج درتاوغ ةني اًذػاون واًرشاهح واإلدؼاد،فما هٍ 

األطتاب اًؼلٌلٌح وزاء هرا اًذلازب، ما هٍ مػٌلاده و هٍ اطذفادخ دوي املغسب اًػسةٍ من 

 ؟املتادزاخ األوزةٌح يف املنؿلح

 ادفاكٌاخ اًذػاون  األوززومغازةٍ -2
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يف طتػٌنٌاخ اًلسن املايض ةدأخ اًدوي األوزوةٌح دظهس غىل اًظاػح اًدوًٌح يف غٍ اًػلد       

األػادي مؼاوًح إستاخ وطىدها من خالي اًظانث االكذطادي واًظٌاطح اًخازطٌح غن ؾسًم 

ٌر أهشس هٌما شادخ اًؼاطح ًٌذدخٍ أهشس وهٌما دوذ مؼاوًح إةداء زأًها واًذدخٍ يف ةػؼ اًلػاًا،

وهرًى اًؼاطح إلةساَ غالكاخ مؼ اًدوي األخسي يف ظٍ اًظٌاطح اًخازطٌح واألمنٌح املشرتهح 

واًظٌاطح األوزةٌح ًألمن واًدفاع، ًرًى دػددخ االدفاكٌاخ وخاضح مؼ  اًدوي املغازةٌح ًذػمن 

ومن طهذها دؼاوي هٍ  ىي من طهح أخسي،واملؼافظح غىل أمنها اًؿاك طىكا ملنذظادها من طهح،

من دىنع واملغسب واًظصابس اإلةلاء غىل غالكاخ وؾٌدج مؼ اًدوي األوزوةٌح ألنها ةؼاطح ملنذظادها 

وغىل هرا األطاض فوٍ ادفاكٌاخ اًذػاون دطث يف كاًتا واػدا وًمون دٌخٌطها يف  وألمىاًها،

 اًنلاؽ اًذاًٌح: 

  اًؼىاز اًػسةٍ األوزةٍ-7.2

من ةني األهداف األطاطٌح ًٌػلد األػادي األوزوةٍ مىاضٌح اًتناء اًظٌايس ةػد اًنظاغ اًري       

غسفه اًذوذٍ االكذطادي مؼ املظمىغح األوزوةٌح ًٌفؼم واًفىالذ،وًرًى هانر اًدوي األوزوةٌح يف 

ذٍ هانر يف دٌى دٌى اًفرتج دسًد  إدخاي غنرص األمن يف أهدافها وهرا ةمؼاوًح اًذدخٍ يف األشماخ اً

اًفرتج،ػٌص شوٍ اًرصاع اًػسةٍ اإلرسابٌيل أػد املىاغٌؼ املذناوًح يف اًذػاون اًظٌايس خالي 

وهرا يف أوي ًلاء وشازي يف ماطرتًخر   CSCEاًذؼػري ملؤدمس األمن واًذػاون يف أوزوةا 

اًؼىاز نهابٌا ،ػٌص هانر اًدوي املغازةٌح ؾسفا فٌه، ودػددخ اًٌلاءاخ إىل أن دىكف  75111طنح

ةػد ػسب اًخٌٌع األوىل نظسا ًٌمشاهٍ اًذٍ غسفذها دٌى اًفرتج من ةٌنها فشٍ اًدوي األوزوةٌح يف 

أغف إىل هرا  دوىًن مىكف مشرتن ألن اًػلد األػادي أستر مؼدودًذه إشاء اًلػاًا اًخازطٌح،

سةٍ ةػد ادفاكٌاخ هامث ، واالنلظاَ اًػ7597انػماَ اًٌىنان إىل املظمىغح االكذطادًح األوزوةٌح 

ودشوٌٍ ػوىمح  ،ػٌص أضتؽ اًرصاع فٌظؿٌنٍ إرسابٌيل ةػدما هان غسةٍ إرسابٌيل،7515دافٌد

اخ املذؼدج األمسًوٌح .   ًظازًح يف فسنظا ووضىي دوناًد زًغان ًٌؼوم يف اًىاًل

 PMG اًظٌاطح املذىطؿٌح اًشامٌح-2.2

 س غالكاخ غٌلح مؼ املظذػمساخ اًظاةلح،دنظ غىل دؿىً 75912هانر ادفاكٌح زوما ًظنح     

وغىل هرا األطاض ةدأخ املظمىغح االكذطادًح األوزوةٌح ةنظع غالكاخ دظازًح مؼ هٍ من دىنع 

، ودخٌر ػٌص  7511،أما اًظصابس فٌم دىكؼ غىل االدفاكٌح إال يف طنح  املغسب يف ةداًح اًظذٌناخ

 ًذػاون:هره االدفاكٌاخ دػم سالسح ةنىد من ا 7519اًنفاذ 

اًذػاون اًذظازي غن ؾسًم دظهٌٍ املسوز اًؼس ًٌظٌؼ املطنػح واًذػامٍ ةاألفػٌٌح ةاًنظتح -

 .3ػظث املنذىض%91إىل % 21ًٌمنذظاخ اًصزاغٌح وهرا ةاًذلٌٌٍ من ػلىق اًظمازن  من 
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ي ،ػٌص أهدخ اًربودىهىالخ املاًٌح غىل املظاغداخ اًذٍ دأخر أشوا اًذػاون املايل و االكذطادي-

 فلـ. %7مخذٌفح من ةٌنها كسوع من اًتنى األوزوةٍ ًالطذشماز ةنظتح فىابد دلدز ب 

اًذػاون االطذماغٍ ػٌص أخرخ املظمىغح االكذطادًح غىل غادلها مهمح املظاغدج غىل دؿىًس -

اًظانث االطذماغٍ يف هره املناؾم وهرًى دؼظني مظذىي اًػماي املهاطسًن إىل أوزوةا وإغؿاءهم 

الطذماغٌح .ًون هره االدفاكٌح هانر يف ادظاه واػد واملٌصان اًذظازي ًم ًون مذىاشنا ػلىكهم ا

مٌٌىن فسنى فسنيس منها  9112فئذا أخرنا مشاي اًظصابس هانر هره األخريج دطدز ما ًلازب 

منها مىاد شزاغٌح   %71مٌٌىن فسنى فسنيس  1591مىاد شزاغٌح و غرابٌح و دظذىزد  21%

 ما طىف ًذػؽ من اًظدوي اًذايل:. و هرا 4وغرابٌح

 ةاملٌٌىن فسنى فسنيس 7511اًذظازج اًخازطٌح ًٌظصابس يف 

 نؼى أوزوةا اًطادزاخ من أوزوةا اًىازداخ املنذىض

 1191.9 6611 121.9 1116 مخذٌف املنذظاخ

 722 7762 16 571 منذظاخ شزاغٌح و غرابٌح

 919.9 9112 196.9 1591 املظمىع

Source :Leguefche Khoudir, "l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union 

européenne",in memoire online.mht,consulté le 20.12.2016. 

 

هرا ألنها هانر مربمح ةني املظمىغح االكذطادًح  إن ما مٌص هره االدفاكٌح هى مؼدودًذها،    

هانر دفػٍ اًػالكاخ اًشنابٌح غىل اًػالكاخ  هما أن أوزوةا األوزوةٌح وسالسح دوي مغازةٌح فلـ،

اًظماغٌح خاضح غندما ًذػٌم األمس ةاًػالكاخ اًذظازًح اًذٍ زهصخ غٌٌها دون األخر ةػني االغذتاز 

اًظانث اًذونىًىطٍ واإلنظانٍ، أغف إىل هرا دفاكم املشاهٍ االكذطادًح يف اًدوي املغازةٌح، إذ 

ادج اًهٌوٌح واًظدوًح ورشوؽ ضندوق اًنلد اًدويل اشدادخ اًدًىن اًنادظح غن طٌاطاخ إغ

وخاضح ةاًنظتح ًٌظصابس يف نهاًح اًشمانٌناخ اًذٍ هانر دػسف مشاهٍ طٌاطٌح أغٌفر إىل 

 . 5املشاهٍ االكذطادًح 

  9+9اًؼىاز يف إؾاز -1.2

ي مذمشال يف املتادزج اًذٍ طاءخ من كتٍ فسنظا ةني هٍ من دو  75516اًري دأطع ةسوما طنح    

املغسب اًػسةٍ اًخمع واًدوي اًخمظح من اًظاػٍ اًشمايل اًغسةٍ ًدوي املذىطـ فسنظا  ادؼاد

واطتانٌا وإًؿاًٌا واًربدغاي وماًؿا، هدفها دؼلٌم االطذلساز واًظاَل ةداًح ةدوي شماي إفسًلٌا 

ي من يف مظاي االكذطاد واًذنمٌح ودنظٌم اًهظسج غري اًرشغٌح واًؼص غىل دشظٌؼ اًؼىاز اًفػا

 أطٍ ػٍ اًلػاًا املشرتهح خاضح اًظٌاطٌح واألمنٌح .



 العربي املغرب دول مع األوروبية العالقات وأبعاد قعوا

 99-88  ص ص   083 -803ص ص  ،  1، اجمللد العاشر ، العدد  مزاني راضية ياسينة

 E-ISSN : 2571-9742 

 P- ISSN: 1112-945X 

 

 

 

 

 
 9112مارس            1   العدد        اجمللد  العاشراحلوار املتوسطي          

                                             ISSN : 1112-945X ISSN : 1112-945X  DM, ISSN : 1112-945X 

312 

ًون هرا اًؼىاز غسف هرًى غدج غىابم ػاًر دون إطذمسازًذه يف دٌى اًفرتج وهٍ اهذمامه 

ةظانث واػد وهى اًدفاع أغف إىل هٍ هرا، املشاهٍ اًذٍ هانر مىطىدج يف دٌى اًفرتج هاألشمح 

مؼ املغسب، وكػٌح ًىهسةٍ يف ًٌتٌا. هرا ما أدي إىل اًظٌاطٌح اًظصابسًح ومشاهٌها اًؼدودًح 

 .2117دىكفه وًم ًذم اطذةناف أشغاي اًؼىاز إال يف طنح 

 PMR اًظٌاطح املذىطؿٌح املظددج-6.2

وهرا ةػد اًذغرياخ اًذٍ  7552ودم اًذىكٌؼ غٌٌها يف  7551طنح  واًذٍ دتناها املظٌع األوزةٍ    

ج هنهاًح اًؼسب اًتازدج وػسب اًخٌٌع وهان هدفها مػاغفح غسفها اًنظاَ اًدويل يف دٌى اًفرت 

من ػظم األمىاي  7 %61اًذػاون مؼ اًدوي املذىطؿٌح، ػٌص دؼطٌر هره األخريج غىل شًادج 

امللدمح يف إؾاز اًربودىهىالخ اًظاةلح اًذاةػح ًٌظٌاطح املذىطؿٌح اًشامٌح ، وهان ًها أهداف 

 :8اؽ اًذاًٌحإطرتادٌظٌح أهشس دكح دمشٌر يف اًنل

 طدوًح اًدًىن اًذٍ وغػها هٍ من اًتنى اًػاملٍ و ضندوق اًنلد اًدويل. إعادة  مظاندج ةسامع-

 إنشاء  ودنمٌح املؤطظاخ اًطغريج و املذىطؿح.-

 دشظٌؼ ػماًح اًتٌةح.-

 دمىًٍ األغماي اإلكٌٌمٌح و دلىًح اًرشاهح .-

 اًرتهٌص غىل ػلىق اإلنظان .-

 نٍ.مظاندج املظذمؼ املد-

ًون هره االدفاكٌح دمٌصخ ةدوزها ةػالكاخ دظازًح مؼؼ فلد هانر املظمىغح األوزوةٌح دلدَ 

 مظاغدج ماًٌح ملاةٍ امذٌاشاخ دظازًح.

 غلد ادفاكٌاخ رشاهح-1

 . ًرشاهح األوزومذىطؿٌح مؼ إغالن ةسشٌىنح ا-7.1

دفاق مسػٌح طدًدج يف يف إطتانٌا وكد شوٍ هرا اال  7559دم اًذىكٌؼ غىل إغالن ةسشٌىنح       

اًػالكاخ األوزومذىطؿٌح ألنه أوي مرشوع ػلٌلٍ ًورس اًؼىاطص املىطىدج ةني اًشماي واًظنىب 

وال ًذػمن فلـ اًظىانث االكذطادًح واملاًٌح ةٍ ًذػداها إىل اًظىانث اًظٌاطٌح واإلنظانٌح، وألوي 

ن أطٍ غمان األمن من املذىطؿٍ غىل اًػمٍ م 72من أوزوةا و  79دوًح   21مسج دذفم 

 واالطذلساز يف املذىطـ من خالي اًظػٍ نؼى سالسح أهداف أطاطٌح :

دؼلٌم رشاهح أمنٌح و طٌاطٌح  من أطٍ خٌم منؿلح طاَل و اطذلساز كابمح غىل ػلىق  -

 اإلنظان. 
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مظذندج  21دؼلٌم رشاهح اكذطادًح وماًٌح من خالي وغؼ أطع منؿلح ػسج دػم اًدوي  -

 .MEDAد اًظىق واًخىضطح من خالي ةسنامع إطساءاخ اًهٌوٌح غىل متادا اكذطا

دؼلٌم رشاهح سلافٌح و اطذماغٌح و إنظانٌح، وهرا ةاملظاغدج يف دؿىًس املظذمؼ املدنٍ واًذؼوم -

  يف ظاهسج اًهظسج. 

  ادفاكٌاخ اًرشاهح مؼ اًظصابس-2.1

األوزوةٍ مؼ إغالن ًذؼلٌم املرشوع املذىطؿٍ اًوتري اًري رشغر فٌه دوي اإلدؼاد     

ةسشٌىنح،رشع هرا األخري يف غلد ًلاءاخ مؼ هٍ من اًظصابس املغسب ودىنع اًذٍ هانر اًدوًح 

ونفردها ةطفح انفسادًح ػٌص وغػر مادج يف  7559األوىل املىكػح غىل ادفاكٌاخ اًرشاهح يف 

ه وكد دم دنفٌر هرا كانىن املاًٌح دٌصمها ةذؿتٌم االدفاق كتٍ أن دطادق غٌٌه األؾساف املشوٌح ً

، نفع اًيشء ةاًنظتح ًٌمغسب اًري اطذفاد من هره اًرشاهح 75519األخري يف اًفادؽ من طانفٍ

متارشج ةػد دىنع. ةاًنظتح ًٌظصابس فلد أخرخ وكذا ؾىًال ًٌدخىي يف هره االدفاكٌاخ نظسا 

ٌح االكذطادًح هرا ًٌىغؼ اًداخيل اًري هانر دػانٍ منه طىاء من اًناػٌح اًظٌاطٌح أو من اًناػ

من طهح، ومن طهح أخسي هانر اًظصابس دؿاًث ةمػامٌح خاضح من اإلدؼاد األوزوةٍ نظسا 

ملىكػها اًظغسايف ومشاهٌها اًداخٌٌح وهرا ما أدي إىل مظريج ؾىًٌح من املفاوغاخ إىل أن دمر 

أفسًٍ  22ةربوهظٍ  ووكػر غٌٌها يف  2117دًظمرب  71املطادكح غىل ادفاكٌاخ اًرشاهح  يف 

ووهان اًغسع منها طػٍ املنؿلح املذىطؿٌح منؿلح  2119ودخٌر ػٌص اًذنفٌر يف  2116

 مظذلسج ػٌص دناوًر ادفاكٌح اًرشاهح اًظىانث اًظٌاطٌح و اًذظازًح واالكذطادًح و املاًٌح.

ػٌص شادخ نظتح  % 11و ًػد اإلدؼاد األوزوةٍ أهم رشًى دظازي ًٌظصابس ةنظتح دفىق      

أما   2177مٌٌاز دوالز يف  26.27مٌٌاز دوالز كتٍ دؿتٌم ادفاكٌح اًرشاهح إىل  9.2داخ من اًىاز 

مٌٌاز دوالز  11.1مٌٌاز دوالز إىل  79ةاًنظتح ًٌطادزاخ نؼى اإلدؼاد األوزوةٍ فلد انذلٌر من 

ى .ًون هره اإلػطابٌاخ دؤهد غىل اًذتػٌح اًظصابسًح ًإلدؼاد األوزوةٍ فاًطادزاخ نؼ211710يف 

هرا األخري دذمشٍ يف املؼسوكاخ. فأوزوةا دػذمد غٌٌها هشريا يف هرا املظاي خاضح ةػد األشمح 

 األوهسانٌح .

  2116طٌاطح اًظىاز-1.1

ًلطد ةذؿتٌم طٌاطح اًظىاز األوزوةٌح إنشاء دابسج من اًؼوم اًساشد يف ػدود اإلدؼاد      

ودىنع  وهٍ اًظصابس 11ةؼسًح مؼ اإلدؼاداألوزوةٍ ػٌص دػم هٍ اًدوي اًذٍ ًها ػدود ةسًح أو 

وًٌتٌا واملغسب ومرص وإرسابٌٍ واألزدن وًتنان وفٌظؿني وأوهسانٌا وةٌٌىزوطٌا ومٌدافٌا، 
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وطىزطٌا وأزمٌنٌا و أدزاةٌظان وطىزًا اًذٍ غٌم اإلدؼاد األوزةٍ دػاونه اًشنابٍ مػها  يف 

2177.12. 

ىض من اًدوي دلٌم مػها غالكاخ غٌلح  وهان هدف هره اًظٌاطح  إػاؾح اإلدؼاد ةل      

ًذأطٌع رشاهح كىًح  واندماض اكذطادي، ػٌص ًلدَ اإلدؼاد األوزوةٍ ًدوي اًظىاز مظاغداخ 

مٌمىطح وةامللاةٍ دلَى هره اًدوي ةذغٌرياخ طٌاطٌح واكذطادًح،ػٌص ًػمٍ اًوٍ غىل دىسٌم 

ٌاطٌح واألمنٌح واالكذطادًح واًشلافٌح اًػالكاخ وفم ألهداف اإلطرتادٌظٌح األوزوةٌح يف اًلػاًا اًظ

واإلػظاض ةاملظؤوًٌح املشرتهح إشاء اًنصاغاخ و ػٌها وإػالي اًظاَل واألمن من خالي مساكتح 

اًهظسج و هٍ أنىاع املمازطاخ غري اًرشغٌح . ودظػى هره اًظٌاطح إىل ػص اًرشهاء غىل االًذصاَ 

اػرتاَ اًدًملساؾٌح وػلىق اإلنظان واألكٌٌاخ ةلٌم مشرتهح مشٍ اًؼوم اًساشد وطٌادج اًلانىن و 

.و كد أؾٌم اإلدؼاد األوزوةٍ غىل طنح  13ودؿتٌم متادا اكذطاد اًظىق و اًذنمٌح املظذدامح

اطم طنح اًتؼس املذىطـ ومػها اًرهسي اًػارشج إلؾالق اًرشاهح األوزومذىطؿٌح،وةما أن  2119

وهٍ   MEDA من مرشوع 2111ج طنح اًدوي املغازةٌح طصء من هره اًظٌاطح فلد اطذفاد

 مظاغداخ ملدمح إىل اًدوي املذىطؿٌح ملظاندج اًذغٌرياخ يف دوي اًظىاز.

ًون هره اًظٌاطح وغػر خطٌطا غىل إسس اًذىطؼ اًري غسفه اإلدؼاد األوزوةٍ اةذداء من         

وزوةا، ةانػماَ دوي أوزوةا اًىطؿى واًرشكٌح وذًى ًذظنث خٌم ػدود طدًدج داخٍ أ 2116

أًن دم اًذأهٌد غىل  2177وكد دمر مساطػح طٌاطح اًظىاز األوزوةٌح ةػد أػداز اًسةٌؼ اًػسةٍ يف 

رضوزج طػٍ اطذلساز املنؿلح هدف أطايس ًٌظٌاطح اًظدًدج، ةؼٌص دم دغٌري آًٌح دمىًٍ 

 اًظٌاطح األوزةٌح ًٌظىاز ػٌص طمٌر ةاآلًٌح األوزوةٌح ًٌظىاز و اًذٍ خططر مٌصانٌح دلدز

ًون مؼ إدتاع مسونح أهرب ودؼدًد رشوؽ  2121إىل 2176مٌٌاز ًىزو ًٌفرتج املمذدج من  79ب

 . 14أهشس رصامح

 اإلدؼاد من أطٍ املذىطـ-6.1

ةػد املشاهٍ اًذٍ واطهذها طٌاطح اًرشاهح و طٌاطح اًظىاز اكرتغ اًسبٌع اًفسنيس نٌوىال       

ملظريج ةسشٌىنح دفػح طدًدج، ػٌص ًذوىن   طازهىشي إنشاء ادؼاد ًذخؿى ػدود اًرشاهح وًلدَ

هرا  املظاز اًظدًد من دوي اإلدؼاد األوزوةٍ املؿٌح غىل اًتؼس املذىطـ ودوي طنىب ورشق 

وةػد املذىطـ وهٍ اًظصابس واملغسب ودىنع وًٌتٌا ودسهٌا وطىزًا وًتنان وإرسابٌٍ ومرص،

مؼادساخ مؼ  املظذشازج األملانٌح أنظٌال مريهٍ اًذٍ زفػر أن دلىص ةاكٍ دوي اإلدؼاد األوزوةٍ 

دم إدزاض هره األخريج، و أضتؽ اإلدؼاد من أطٍ املذىطـ  ًػم هٍ دوي اإلدؼاد األوزوةٍ و هٍ 

سالسح  2119طىًٌٌح  71ةٌدان اًؼىع املذىطـ، وغىل هرا األطاض ػرض كمح ةازًع املنػلدج يف 
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دوًح أوزةٌح و هٍ ةٌدان ػىع املذىطـ ةاطذشناء ًٌتٌا اًذٍ زفػر  21و أزةػىن ةٌدا منها 

 . 15املشازهح يف اًٌلاء

هانر أهدف االدفاكٌح دذمشٍ يف اًػمٍ من أطٍ فوسج مظذلتٍ مشرتن واالزدلاء ةاًػالكاخ       

اي االكذطادي ودنطٌث نظاَ اًظٌاطٌح ةني  هٍ اًدوي املشازهح وإكامح دنظٌم مشرتن يف املظ

دنمىي دابم وإكامح مشازًؼ ةازشج ووغؼ ضٌغ أفػٍ ًذىشًؼ املظؤوًٌاخ غىل هٍ األؾساف وهرا 

 غن ؾسًم :

 دػصًص اًدًملساؾٌح .-

 مؼازةح اإلزهاب.-

 دغم غمٌٌح اًظاَل اًفٌظؿٌنٌح اإلرسابٌٌٌح.-

 طػٍ منؿلح اًرشق األوطـ خاًٌح من اًظالغ اًنىوي. -

 ازًؼ مشرتهح.إكامح مش-

 مفازكاخ و مػٌلاخ اًػالكاخ األوزومغازةٌح -6

زغم دػدد االدفاكٌاخ ةني اًؿسفني األوزوةٍ واملغازةٍ واخذالف مظمٌادها،إال أن مظمىغح      

هتريج من املشاهٍ ال شاًر غابلا أماَ هرا املظاز وهرا ًٌػدًد من اًػىامٍ اًداخٌٌح و اًخازطٌح  

ىل اآلخس،طىاء دػٌم األمس ةاًذهدًد و اًؼماًح أو اًذػاون واًرشاهح، والخذالف نظسج هٍ ؾسف إ

فنظد اًػدًد من اًذناكػاخ يف األهداف املظؿسج و اًػمٌٌاخ املؿتلح وهرا ما طٌذػؽ من خالي 

 اًنلاؽ اًذاًٌح:

 اًدوي املغازةٌح مطدز دهدًد ًٌدوي األوزوةٌح-7.6

ظس اًغسب ًم دػد دأدٍ من اًرشق ةٍ من اًذهدًداخ يف ن 2117طتذمرب  77ةػد أػداز     

اًظنىب اًري أضتؽ مطدز خؿس إزهاةٍ ودًمىغسايف وهظسج وفلس إذ أنه منتؼ ًإلزهاب وًم 

ًظذؿؼ دؼلٌم اًذنمٌح اًذٍ ةدأ فٌها منر طذٌنٌاخ اًلسن املايض مما طػٍ شػىةه دنصغ إىل 

تٌد إًٌه و دظاهم يف شًادج اًشماي املذلدَ ةؿسًلح رشغٌح أو غري رشغٌح و دنلٍ هٍ مظاوا اً

اًذهدًداخ .فاًدوي األوزوةٌح دسي يف اًظانث املغازةٍ وهسا ًٌذهدًداخ االدماسٌٌح  ًظث اػذىابه 

يف اآلساز االطذماغٌح  -ػظث اإلدؼاد األوزوةٍ-وهرا من ةني أطتاب اًرشاهح اًذٍ طذذؼوم 

ٌح واًظسًمح املنظمح وظاهسج اًظٌتٌح املىطىدج يف هره اًدوي اًنامٌح مشٍ اًهظسج غري اًرشغ

 املخدزاخ، وإال فوٌف ًمون اًذوٌم غن رشاهح مؼ دوي دهدد هٌانها هرا من طهح.
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ومن طهح أخسي اًدوي املغازةٌح  هرًى دسي يف اًدوي األوزوةٌح مطدز دهدًد ةاًنظتح ًها ةؼوم  

ىص اًدفاع دوذٌها ودىطػها إىل دوي أوزوةا اًىطؿى واًرشكٌح وهٍ اًظٌاطاخ املذخرج ةخط

 املشرتن وشًادج كىج طٌىشها ومؼاوًح ددخٌها يف هٍ اًدوي اًذٍ دشوٍ دهدًدا ًها.

و غىل هرا األطاض هان غىل اًؿسفني أن ًىفسا ػد أدنى من اًشلح ألن هالهما ةؼاطح إىل اآلخس وألن 

 اًدوي املغازةٌح ًٌع ًدًها خٌازا آخسا.

 اطذغالي اًذشلم املغازةٍ-2.6

وي املغازةٌح غدج مشاهٍ ةٌنها دظػٌها يف مىكف غػف أماَ اًدوي األوزوةٌح وهرا دػسف اًد      

ما شظؼ هره األخريج غىل اًذػامٍ مؼ سالسح دوي فلـ من املغسب اًػسةٍ و مؼ هٍ واػدج غىل 

 16 1989واملغسب واًظصابس،يف ػني  أن ادؼاد املغسب اًػسةٍ املشوٍ يف فٌفسي ػدي وهٍ دىنع

ةما فٌها مىزًذانٌا وًٌتٌا،ًون اإلدؼاد األوزوةٍ ًتػد هادني اًدوًذني، األوىل  متنٍ غىل خمع دوي

ألنها ًٌظر مذىطؿٌح واًشانٌح نظسا ًٌػلىةاخ املىطهح إًٌها ةػد كػٌح ًىهسةٍ من ؾسف هٌةح 

األمم املذؼدج، واملفازكح أن اًرشاهح األوزومذىطؿٌح دشمٍ دوي غري مذىطؿٌح مشٍ اًظىًد 

م ًذم إدزاض مىزًذانٌا اًذٍ هانر دشازن هػػى مالػظ يف االدفاكٌاخ اًدانمازن وأمل انٌا،ًو

. و غٍ هرا األطاض غىع أن ًظاغد مظاز اًرشاهح 2119اًظاةلح إال يف اإلدؼاد من أطٍ املذىطـ 

وخاضح أن اًدوي املغازةٌح دفػٍ اًذػامالخ مؼ أوزوةا  17يف االندماض املغازةٍ، كاَ  ةذشذٌذه 

ظاد ضٌغح ًٌذػامٍ ةٌنها زغم أنه من ةني أهداف املرشوع اًري وغػه إدؼاد غىع مؼاوًح إً

 : 18املغسب اًػسةٍ

 دػمٌم زواةـ األخىج ةني اًدوي األغػاء  يف اإلدؼاد.-

 اًذؼلٌم اًذدزًظٍ ًؼسًح دنلٍ األفساد و اًظٌؼ و زؤوض األمىاي.-

 دتنٍ طٌاطح مشرتهح يف طمٌؼ املظاالخ.-

منؿلح دتادي ػس وإدؼاد طمسهٍ وطىق مشرتهح، ًون هٍ هاده  و هٍ هرا غن ؾسًم إكامح

املشازًؼ ًم دسي اًنىز ًؼدج املشاهٍ اًذٍ دػسفها هره اًدوي وهرا ما شاد من غػفها.فدوي 

اإلدؼاد األوزوةٍ دذؼدز هؿسف مىػد وواػد غىل ؾاوًح املفاوغاخ ةٌنما دذؼدز هٍ دوًح 

 هوٌان مىػد أو هدوي منفسدج.  مغازةٌح غىل ػدي وهرا ما أغػف وطىدها طىاء

 غٌاب إزادج دنمىًح ًدي اًدوي املغازةٌح-1.6

إغافح إىل غدَ االدفاق ةني اًدوي املغازةٌح وانػداَ اًذرصف هوذٌح واػدج،هنان غٌاب إزادج        

ػلٌلٌح ًٌذنمٌح فسغم األمىاي اًذٍ دٌلذها غىل شوٍ كسوع من كتٍ اًتنى األوزةٍ ًالطذشماز،إال 

ضالػاخ االكذطادًح اًذٍ من املفسوع أن دلَى ةها ًم دأخر ةػني االغذتاز هخىضطح أن اإل 



 العربي املغرب دول مع األوروبية العالقات وأبعاد قعوا

 99-88  ص ص   083 -803ص ص  ،  1، اجمللد العاشر ، العدد  مزاني راضية ياسينة

 E-ISSN : 2571-9742 

 P- ISSN: 1112-945X 

 

 

 

 

 
 9112مارس            1   العدد        اجمللد  العاشراحلوار املتوسطي          

                                             ISSN : 1112-945X ISSN : 1112-945X  DM, ISSN : 1112-945X 

317 

ةػؼ املؤطظاخ اًػمىمٌح غري فػاًح، وإضالغ األنظمح املرصفٌح، هرًى إضالػاخ غىل مظذىي 

 اًدًملساؾٌح وػلىق اإلنظان وػذى يف اًظانث اًظٌايس.

مِونها من دؼلٌم اًذنمٌح املظذدامح وهرا فٌؼد اآلن ًم دؼلم هره اًدوي نمى اكذطادًا ً       

زاطؼ ًغٌاب أمىاي ػلٌلٌح نادظح غن إنذاض ػلٌلٍ ًؼلم االهذفاء اًرادٍ وًظاغد يف اًدخٍ 

اًىؾنٍ ةاًذطدًس، فال دصاي هره اًدوي دػذمد غىل األمىاي اًسًػٌح خاضح اًظصابس، وغىل املنذظاخ 

ظىج كابمح ةني اًشماي املطنؼ املذلدَ األوزوةٌح اًذٍ دظذىزدها ةمتاًغ غخمح فذتلى اًف

واًظنىب اًصزاغٍ اًؿاكىي املذخٌف،و هرا ما دظتث يف دػشس اًرشاهح األزوزومذىطؿٌح،ألن اًدوي 

املغازةٌح ؾسفا يف املػادًح وغٌٌها أن دلَى ةمظهىداخ إلنظاغ هرا املظاز وغدَ دسن اًظاػح خاًٌح 

خر هٍ اًلسازاخ  املذػٌلح ةمظاز اًذػاون أو اًرشاهح أماَ دوي اإلدؼاد األوزوةٍ اًذٍ دظذفسد يف أ

. و ًػاف ًهره املشاهٍ االكذطادًح  مشاهٍ طٌاطٌح  فػدَ االطذلساز اًري دػسفه االدؼادأو 

ةػؼ اًدوي املغازةٌح ًؤسس يف اًػالكاخ اًخازطٌح وخاضح مؼ اًدوي األوزوةٌح اًذٍ دػذمد غىل 

 ٍ دشرتؽ أن دوىن مذىفسج يف األؾساف امللاةٌح .متادا اًدًملساؾٌح وػلىق اإلنظان واًذ

 اًدوي املغازةٌح طىق هتريج ًإلدؼاد األوزوةٍ-6.6

دػذرب اًدوي املغازةٌح طىكا هتريج ًإلدؼاد األوزوةٍ ةشمانىن أًف مظذهٌى فمظمٍ وازداخ      

ج اطذغالًه ألنها اًدوي املغازةٌح دأدٍ من دوي اإلدؼاد األوزوةٍ وهرا األمس اًري دؼاوي هره األخري 

مذٌلنح أن اًدوي املغازةٌح ال ًمون أن دظذغنٍ غنها وهرا ًٌفسق اًشاطؼ املىطىد يف اكذطادًاخ 

اًؿسفني، فؼظم اكذطاد اإلدؼاد األوزوةٍ ًفىق غرشج آالف مٌٌاز دوالز اكذطاد اًدوي املغازةٌح 

د أن أضتؽ اًرشًى اًسبٌيس وهرا ما غصش املىكؼ اًلٌادي ًٌؿسف األوزوةٍ يف اًفػاء املذىطؿٍ ةػ

دػذرب مطدزا ألمنها  ،يف املتادالخ اًذظازًح مؼ هره اًدوي اًذٍ إغافح إي هىنها طىكا ملنذظادها

من االػذٌاؽ اًػاملٍ ًٌنفـ أما ةاًنظتح ًٌغاش فئن  % 6اًؿاكىي إذ دمشٍ دوي املغسب اًػسةٍ 

 . 19اًظصابس ساًص ممىي ألوزةا ةػد زوطٌا و اًنسوًع

افح إىل اطذفادج اًدوي األوزوةٌح من املىاد األوًٌح اًذٍ دصخس ةها املنؿلح وفذؽ أطىاق إغ     

طدًدج ملنذظادها وإكامح اطذشمازاخ طدًدج، نظدها دظذخدَ شػىب هذه املناؾم ألنها دمشٍ ًد 

غامٌح زخٌطح. و من طهذها دػانٍ اًدوي املغازةٌح غػفا يف االطذفادج من املواطث اًذٍ دذٌؼها 

فاكٌاخ اًرشاهح أو دفادي اًخظابس املمونح فئشاًح اًذػسًفاخ اًظمسهٌح طٌذظتث يف املىاطهح ةني اد

اًرشهاخ غري املذوافةح ةني اًؿسفني هما أن األطىاق األوزوةٌح طذظٍ مغٌلح أماَ منذظاخ مػٌنح 

انذلاي أغف إىل ذًى أن اًرشاهح مٌصخ ةني ػسًح اًذتادي اًذظازي اًذٍ أشاًر اًؼىاطص، وػسًح 

 .20األشخاص اًذٍ كٌطر ًذفادي اًهظسج



 العربي املغرب دول مع األوروبية العالقات وأبعاد قعوا

 99-88  ص ص   083 -803ص ص  ،  1، اجمللد العاشر ، العدد  مزاني راضية ياسينة

 E-ISSN : 2571-9742 

 P- ISSN: 1112-945X 

 

 

 

 

 
 9112مارس            1   العدد        اجمللد  العاشراحلوار املتوسطي          

                                             ISSN : 1112-945X ISSN : 1112-945X  DM, ISSN : 1112-945X 

318 

 دىطؼ اإلدؼاد األوزوةٍ-9.6

ةػد انهٌاز اإلدؼاد اًظىفٌذٍ ظهسخ دوي أوزوةا اًىطؿى واًرشكٌح اًذٍ هانر دسي يف اإلدؼاد      

األوزوةٍ مٌظأ ًذؼلٌم أمنها خاضح يف املظاي االكذطادي ػٌص الكر دشظٌػا غىل االنػماَ من 

،و هرا ما ػدز 21Big Bang  نؼى طٌاطح  2117وزةٌح اًذٍ ادظهر يف  نىفمرب كتٍ املفىغٌح األ 

اًذؼلر غرشج دوي إىل اإلدؼاد األوزوةٍ وهٍ ةىًىنٌا واملظس  2116ةاًفػٍ ففٍ اًفادؽ من ماي 

وطمهىزًح اًذشٌى وطٌىفاهٌا وطٌىفٌنٌا وًذىانٌا والدٌفٌا وإطذىنٌا وكربص وماًؿاُ، سم زومانٌا 

.هرا اًذىطؼ اًري أضتؽ غابلا يف وطه اًرشاهح األوزومغازةٌح  2171وهسوادٌا  2111وةٌغازًا يف 

،فانػماَ دوي أوزةا اًىطؿى  29دوًح من اًظانث األوزوةٍ ًذطتؽ  79اًذٍ هانر كد ةدأخ ب 

واًرشكٌح إىل اإلدؼاد طػٍ من هرا األخري ًخطظ متاًغ غخمح ًطاًؽ هره اًدوي اًذٍ دػانٍ 

 ح وطٌاطٌح واطذماغٌح ًم دأخرها اًظٌاطاخ األوزوةٌح ةػني االغذتاز.من مشاهٍ اكذطادً

وهنا دظدز اإلشازج إىل أن هره اًدوي هانر دذٌلى مظاغداخ ماًٌح من املظمىغح االكذطادًح 

ةهدف دؿىًس  Phareشودخ ةمرشوع  7595ًون هانر مؼدودج، ويف طنح 7591األوزةٌح منر 

مٌٌاز أوزو  1.1األوزوةٍ متٌغ  االدؼادخطظ  7555إي  7551هٍ اًلؿاغاخ، ويف املسػٌح من 

 71ًذؿىًس اًرتةٌح واًذوىًن واًصزاغح ودؿىًس اًلؿاع اًخاص واًتنى اًذؼذٌح، هما خطظ متٌغ 

أما يف طىًٌٌح  ًدغم املؤطظاخ ودمىًٍ االطذشمازاخ 2111إىل 2111مٌٌاز أوزو يف املسػٌح من 

طٌٌح املظاغدج ملا ةػد االنػماَ مدغمح ةمٌصانٌح فلد شود اإلدؼاد ةهٌوٍ طدًد وهى و  2111

و ةاًذايل دؼىي طصء هتري من االهذماَ واملظاغداخ  217122-2111مٌٌاز أوزو ملسػٌح  77.619

 إىل اًدوي املنػمح ػدًشا.

ةؼوم اًػالكاخ اًذازًخٌح و املطاًؽ االكذطادًح، ال دصاي اًدوي املغازةٌح مسدتؿح ةدوي        

وةٍ اًذٍ دسي فٌها مشاال ًلذدي ةه يف اًذنمٌح ورشًوا اكذطادًا ال ًمون االطذغناء اإلدؼاد األوز 

غنه، وغىل هرا األطاض وافلر غىل هٍ ادفاكٌاخ اًذػاون من اًظٌاطح املذىطؿٌح اًشامٌح إىل 

، سم ادفاكٌاخ اًرشاهح من اًذػاون األوزومذىطؿٍ ةػد إغالن 9+9املظددج و اًؼىاز يف إؾاز 

  طٌاطح اًظىاز،سم اإلدؼاد من أطٍ املذىطـ.ةسشٌىنح إىل

ًون ًذػؽ يف هٍ مسػٌح من مساػٍ اًػالكاخ األوزومغازةٌح طىاء دػٌم األمس ةاًذػاون أو      

اًرشاهح أو اإلدؼاد، أنها هانر مشازًؼ هٌمنح أهشس منها دػاون أو رشاهح أو إدؼاد، فوٍ اًػمٌٌاخ 

هرا غري مذىفس يف هره اًؼاًح ةما أن كىاغد اًٌػتح اًشالز دؼذاض إىل ؾسف يف نفع املظذىي و 

واغؼح  فظىاء دػٌم األمس ةاًظصابس أو دىنع أو املغسب دتلى هره اًدوي غػٌفح طدا إذا ما 

دوًح وػذى وإن هانر أغٌتها غػٌفح ةػد اًذىطؼ  29كىزنر ةدوي اإلدؼاد األوزوةٍ اًري ًػم 
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ادي غىل غساز فسنظا وأملانٌا وةسًؿانٌا وهرا ما إال أن اًدوي اًوربي فٌها دغؿٍ اًػظص االكذط

طمؽ ًها أن دوىن كابدج اًػالكاخ ةٌنها وةني اًدوي املغازةٌح ػٌص أنها هانر وال دصاي دلسز 

اإلؾاز واملفاهٌم وكىاغد اًٌػث واًذمىًٍ. فاًػالكح كابمح غىل نظسدني مخذٌفذني فأوزوةا دسًد 

هح وهرا مظذؼٌال ألنه وةوٍ ةظاؾح األمس ًذػٌم ةػالكح غري اًذأسري واًدوي املغازةٌح  دسًد اًرشا

 مذناطلح ةني ؾسفني مخذٌفني دماما.

فئذا أزادخ اًدوي املغازةٌح اًشالز أن دطٍ إىل اًرشاهح املسطىج غٌٌها أوال أن دؼلم اًنمى       

ح،سم دؼظني االكذطادي ةئدتاع غدد هتري من اإلضالػاخ يف طمٌؼ املٌادًن ًذظذؿٌؼ دؼلٌم اًذنمٌ

اًػالكاخ ةٌنها وػٍ اًذىدساخ ومؼاوًح إًظاد أزغٌح مشرتهح ودوشٌف املتادالخ اًذظازًح ودؼلٌم 

رشاهح ةني اًدوي اًخمع ًذفػٌٍ ادؼاد املغسب اًػسةٍ. هرا ما طٌظمؽ ًها  ةاًىكىف ندا ًٌند مؼ 

ظؿسج  يف مظاز اًػالكاخ األوزوةٍ واكذظاَ املهاَ يف هره االدفاكٌاخ و دؼلٌم األهداف امل االدؼاد

 األوزومغازةٌح.

 اًهىامش -1
 

                                                           

، اًظٌاطح اًدوًٌحةساض، -ةسًني-ةازًع-غتد اًفذاغ شػٌث،مؤدمس األمن و اًذػاون األوزوةٍ:هٌظنوٍ

 .15، ص.7557،أهذىةس 711دداًػ
، مسهص اًدزاطاخ اإلطرتادٌظٌح و اًتؼىز طٌاطح اًلىج، مظذلتٍ اًنظاَ اًدويل واًلىي اًػظمىغظان اًغسةٍ،- 2

 .269،ص2111واًذىسٌم، ةريوخ،
3-Mohamed Sibachir,"Algérie- Europe des atouts,des enjeux,et un rôle déconsidéré, Europe 

et Maghreb voisinage immédiat distanciation stratégique, Cread,septembre 2010,p.286  
4 -Khoudir Leguefche, "l’accord d’association entre l’Algerie et l’Union européenne",in 

memoire online.mht,consulté le 20.12.2016. 
5-Aomar Baghzouz, "Les relation  Euro-maghrébine dans le cadre du processus de  

Barcelone,bilan et perspectives", Europe et Maghreb voisinage immédiat distanciation 

stratégique, Cread,septembre 2010,p.47 
6-Initiative 5+5 défense, ministère de la défense,dgris.www.defense.gouv.fr,consulté le 

20.72.2016 
7-"La Politique méditerranéenne de l‘Union Européenne" ,https://wwwlivementor com, 

consulté le 01.03.2017. 
8-"Coopération Euro-Méditerranéenne», institut MEDA,www.medea.be,consulté le 

21.02.2017. 
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األوزةٍ املػمىن و اآلفاق"،أغماي املٌذلى  طهاد اًغساَ ، "مفاوغاخ اًرشاهح األوزومذىطؿٌح ةني اًظصابس  واإلدؼاد 9

، اًظصابس 2176مازض  72اًىؾنٍ اًظادض املنظم من ؾسف  مخرب اًتؼىز و اًدزاطاخ  يف اًػالكاخ اًدوًٌح  

 757ص.2179
   www.arabrenewal.info"اًرشاهح األوزومذىطؿٌح وزهاناخ األمن واًظاَل يف املنؿلح"،مىكؼ اًذظدًد اًػسةٍ،-10

 .2171. 12. 21ٌه ًَى أؾٌؼ غٌ
11 -Sven Biscop,"La Sécurité Européenne de la sécurité : un agenda ambitieux",Défense 

nationale,n05,mai2004,p.58. 
،أؾٌؼ غٌٌه ًَى Neighbourhood info centre,www.euneighbours.eu"اًظٌاطح األوزوةٌح ًٌظىاز"،-12

2171.12.17 
ٌع، "ا - 13 ، 2119اًظالغ و نصع اًظالغ و األمن اًدويل، اًوذاب اًظنىي ًرشق األوطـ اًوتري"، زوش مازي هًى
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